
ORMOŽ, 15. JANUAR 2019

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

 

 

V S E B I N A 

 

1. JAVNI RAZPIS za programe na 

področju socialno-humanitarne 

dejavnosti, ki jih bo iz občinskega 

proračuna v letu 2019 sofinancirala 

Občina Ormož 

2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje 

programov dejavnosti drugih društev 

in zvez iz proračuna Občine Ormož v 

letu 2019 

 
 

 

1. 

 

 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 

socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ormož 

(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/16) Občina 

Ormož objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za programe na področju socialno-humanitarne 

dejavnosti, ki jih bo iz občinskega proračuna v letu 

2019 sofinancirala Občina Ormož 

 

 

1. Predmet razpisa 

Sofinanciranje socialno-humanitarne dejavnosti v 

občini Ormož obsega dejavnost: 

- humanitarnih organizacij kot prostovoljnih in 

neprofitnih organizacij, ki v javnem interesu 

opravljajo humanitarno dejavnost na področjih 

socialnega in zdravstvenega varstva v skladu z 

zakonom, 

- invalidskih organizacij kot prostovoljnih in 

neprofitnih organizacij, ki jih ustanovijo invalidi in 

drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih 

izvajajo posebne socialne programe in storitve, 

utemeljene na značilnostih invalidnosti po 

posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo 

socialni položaj invalidov,  

- dobrodelnih organizacij kot prostovoljnih in 

neprofitnih organizacij, ki jih z namenom, da bi 

reševale socialne stiske in težave prebivalcev, 

ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali 

verske skupnosti,  

- organizacij za samopomoč kot prostovoljnih in 

neprofitnih organizacij, ki jih v skladu z zakonom 

ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih 

skupno reševali socialne potrebe svojih članov,  

- drugih društev, zavodov in organizacij, ki izvajajo 

programe na področju zasvojenosti, svetovanja 

preko telefona otrokom in mladostnikom, ženskam 

in drugim osebam v osebnih stiskah ter druge 

humanitarne in neprofitne programe in so 

registrirani za opravljanje dejavnosti. 

 

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu 

Izvajalci programov so lahko društva, zveze društev, 

klubi, združenja in druge organizacije (v nadaljevanju: 

izvajalci) in morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- imajo sedež v občini Ormož; 

- imajo sedež izven območja občine Ormož in 

vključujejo člane, ki so občani občine Ormož, 

- da so registrirani za opravljanje dejavnosti 

invalidskih organizacij, humanitarnih in 

dobrodelnih organizacij ali da so vpisani v razvid 

invalidskih in humanitarnih organizacij ali da 

delujejo v javnem interesu na območju občine 

Ormož; 

- da prijavijo program, ki je predmet razpisa, 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in 

kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih 

programov; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo 

dokumentacijo kot jo določa Zakon o društvih (za 

društva), 

- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 

so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, 

delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 

sredstev Občine Ormož, delež sredstev uporabnikov 

in delež sredstev iz drugih virov; 

- da aktivno delujejo najmanj dve leti, 

- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi. 

 

3. Višina razpisanih sredstev 

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov 

socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ormož znaša 

9.380,00 EUR. 

 

4. Merila in kriteriji za vrednotenje 

Vrednost sofinanciranja socialno-humanitarnih 

programov je odvisna od vsakoletnih zagotovljenih 

sredstev v občinskem proračunu. Vsakoletno 

zagotovljena sredstva se razdelijo v dveh skupinah: 

- skupina A - za izvajalce, ki imajo sedež v občini 

Ormož se dodeli 80% zagotovljenih sredstev iz 

občinskega proračuna, to je 7.504,00 EUR,  

- skupina B - za izvajalce, ki nimajo sedeža v občini 

Ormož in vključujejo člane iz občine Ormož se 
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dodeli 20% zagotovljenih sredstev iz občinskega 

proračuna, to je 1.876,00 EUR. 

 

Vrednost programov je izražena v točkah. Vrednost 

točke za izvajalce v skupini A se določi tako, da se 

razpoložljiva sredstva proračuna namenjena za 

izvajalce socialno-humanitarnih programov skupine A 

delijo s skupnim seštevkom točk njihovih ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Vrednost točke za 

izvajalcev v skupini B se določi tako, da se 

razpoložljiva sredstva proračuna namenjena za 

izvajalce socialno-humanitarnih programov skupine B 

delijo s skupnim seštevkom točk njihovih ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Znesek 

sofinanciranja Občine Ormož posameznemu izvajalcu 

ne sme presegati pričakovanega deleža sofinanciranja 

dejavnosti s strani Občine Ormož, ki ga izvajalec v 

prijavi na razpis opredeli z finančno konstrukcijo. 

 

Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog upoštevala 

naslednja merila in kriterije: 

 

1. Vključenost prostovoljcev in aktivnih članov v 

izvedbo programa (imeti morajo stalno 

prebivališče v občini Ormož) 

2. Številčnost uporabnikov (koristnikov) programa, 

ki imajo stalno prebivališče v občini Ormož in jim 

je program tudi namenjen 

 

3. Dosedanja izvedba in sofinanciranje programa s 

strani občine Ormož 

 

4. Delež lastnih sredstev 

 

5. Ocena kvalitete predlaganega programa 

 

 

1. VKLJUČENOST PROSTOVOLJCEV IN 

AKTIVNIH ČLANOV V IZVEDBO PROGRAMA 

(IMETI MORAJO STALNO PREBIVALIŠČE V 

OBČINI ORMOŽ) 

Število prostovoljcev in aktivnih članov Število 

točk 

do vključno 15 članov 5 

od 16 do vključno 50 članov 10 

več kot 50 članov 20 

Opomba: merilo se uporablja za obe skupini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ŠTEVILČNOST UPORABNIKOV 

(KORISTNIKOV) PROGRAMA, KI IMAJO 

STALNO PREBIVALIŠČE V OBČINI ORMOŽ 

IN JIM JE PROGRAM TUDI NAMENJEN 

 

Število uporabnikov programa Število točk 

Skupina A 

do vključno 700 uporabnikov 5 

od 701 do 2000 uporabnikov 10 

od 2001 do 3200 uporabnikov 20 

nad 3201 uporabnikov 30 

Opomba: merilo se uporablja le za skupino A 

 

Število uporabnikov programa Število točk 

Skupina B 

do vključno 5 uporabnikov 5 

od 6 do 10 uporabnikov 10 

od 11 do 30 uporabnikov 20 

nad 30 uporabnikov 30 

Opomba: merilo se uporablja le za skupino B 

 

 

3. DOSEDANJA IZVEDBA IN 

SOFINANCIRANJE PROGRAMA S STRANI 

OBČINE ORMOŽ 

 

Izvajanje in sofinanciranje programa s 

strani občine Ormož 

Število 

točk 

od vključno leta 2007 in prej 10 

od vključno leta 2008 do vključno leta 2012 5 

od vključno leta 2013 dalje 3 

Opomba: merilo se uporablja za obe skupini 

 

4. DELEŽ LASTNIH SREDSTEV 

 

Delež lastnih sredstev Število 

točk 

do 10% 3 

od 10 do 20% 5 

od 20% 10 

Opomba: merilo se uporablja za obe skupini 

 

5. OCENA KVALITETE PREDLAGANEGA 

PROGRAMA 

 

Kvaliteta in realnost programa, jasno   

opredeljeni cilji ter metode dela  

  

do 30 točk 

Opomba: merilo se uporablja za obe skupini. 

 

5. Vsebina prijave 

Prijava mora vsebovati: 

- pravilno in v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na 

razpis za programe socialno-humanitarne 

dejavnosti v letu 2019«, ki je dosegljiv na spletni 

strani Občine Ormož (www.ormoz.si) ali na sedežu 

Občine Ormož; 

http://www.ormoz.si/
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- osnovne podatke o statusu in organiziranosti 

izvajalca prijavljenega programa; 

- vsebinsko predstavitev prijavljenega programa; 

- izdelano finančno konstrukcijo prijavljenega 

programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 

programa, delež lastnih sredstev, delež javnih 

sredstev, delež sredstev Občine Ormož, delež 

sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih 

virov; 

- dokazila o urejeni evidenci o članstvu in ostalo 

dokumentacijo kot jo določa Zakon o društvih (za 

društva). 

 

6. Rok za oddajo prijave in način oddaje 

Izpolnjen obrazec »Prijava na razpis za programe 

socialno-humanitarne dejavnosti v letu 2019« z vso 

potrebno dokumentacijo in s parafiranim vzorcem 

pogodbe, mora biti predložen v zaprti kuverti z oznako 

»Ne odpiraj – javni razpis za socialno-humanitarne 

dejavnosti 2019« do vključno ponedeljka, 18. 02. 

2019.  Šteje se, da je prijava na javni razpis prispela 

pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 

oddajo prijave oddana na pošti priporočeno ali oddana 

v sprejemni pisarni (št. 14) Občine Ormož, Ptujska 

cesta 6, 2270 Ormož. Na hrbtni strani kuverte mora biti 

naveden prijavitelj. Prepozno poslane prijave ne bodo 

obravnavane. 

 

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 

razpisno dokumentacijo 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na 

spletni strani Občine Ormož www.ormoz.si ali na 

sedežu Občine Ormož, Ptujska cesta 6, soba 14 

(sprejemna pisarna) v vsak delovni dan od 8. do 13. 

ure, in sicer od dneva objave javnega razpisa v 

Uradnem vestniku Občine Ormož do izteka razpisnega 

roka.  

 

Dodatne informacije dobite na Oddelku za družbene 

dejavnosti in splošne zadeve Občine Ormož, Ptujska c. 

6,  soba št. 5, tel. (02) 741 53 08, pri ga. Mojci Zorčič 

vsak delovni dan od 8. do 12. ure. 

 

8. Postopek odpiranja prijav 

Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska 

komisija, ki jo imenuje župan Občine Ormož. O izidu 

razpisa in višini razporejenih sredstev bodo vlagatelji s 

sklepom obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu. Z 

izbranimi izvajalci se sklene pogodba o sofinanciranju, 

v kateri so opredeljene medsebojne pravice in 

obveznosti. 

 

Številka: 419-10/2019 10/8   

Ormož, 15. 01. 2019 

 

                            Danijel Vrbnjak l.r. 

                          ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
 

 

  

2. 

 
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ormož (Uradni 

vestnik občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno 

besedilo) Občina Ormož objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov dejavnosti drugih 

društev in zvez iz proračuna Občine Ormož  

v letu 2019 

 

 

1. Predmet razpisa 

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev in 

drugih organizacij na področju izvajanja programov, 

povezanih z zgodovino območja občine Ormož, 

ohranjanjem tehnične kulturne dediščine, tradicionalnih 

prevozov s konjskimi vpregami, civilno zaščito, 

veteranskimi organizacijami, mladinskimi 

organizacijami in študentskimi organizacijami v letu 

2019, ki niso sofinancirani že iz drugih virov proračuna 

Občine Ormož. 

 

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu 

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 

- imajo sedež v občini Ormož; 

- opravljajo dejavnosti na področju odkrivanja, 

raziskovanja in zapisovanja ormoške preteklosti ali 

ohranjanjem tehnične kulturne dediščine ali 

ohranjanjem tradicionalnih prevozov s konjskimi 

vpregami ali veteranskih organizacij ali civilne 

zaščite ali mladinskih organizacij ali študentskih 

organizacij, 

- imajo materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje registrirane 

dejavnosti; 

- društva morajo biti registrirana v skladu z 

Zakonom o društvih in imeti urejeno evidenco o 

članstvu; 

- delujejo najmanj dve leti. 

 

3. Višina razpisanih sredstev 

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje dejavnosti 

društev in drugih organizacij na področju izvajanja 

programov, povezanih z zgodovino območja občine 

Ormož, civilno zaščito, veteranskimi organizacijami, 

mladinskimi organizacijami in študentskimi 

organizacijami  v Občini Ormož znaša po sklopih: 

A. Sofinanciranje programov povezanih z zgodovino 

območja občine Ormož 1.895,00 EUR, 

B. Sofinanciranje veteranskih organizacij 4.140,00 

EUR, 
C. Sofinanciranje društev in drugih organizacij na 

področju civilne zaščite 1.800,00 EUR, 

D. Sofinanciranje mladinskih in študentskih 

organizacij 5.175,00 EUR (za mladinske 

organizacije se dodeli 60% razpisanih sredstev, za 

http://www.ormoz.si/
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študentske organizacije se dodeli 40% razpisanih 

sredstev), 

E. Sofinanciranje programov povezanih z 

ohranjanjem tehnične kulturne dediščine 250,00 

EUR, 
F. Sofinanciranje programov povezanih z 

ohranjanjem tradicionalnih prevozov s konjskimi 

vpregami 250,00 EUR 

 

4. Merila in kriteriji za vrednotenje 

Pri določitvi višine sofinanciranja se upoštevajo 

naslednja merila in kriteriji: 

 

SKLOP: A 

1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 

do 20 aktivnih članov 10 točk 

nad 20 do 40 aktivnih 

članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 

  

2. VSEBINA PROGRAMA 

Predavanje, delavnica ali 

druga oblika 

izobraževanja za člane in 

širšo okolico, ki se 

izvede na območju 

občine Ormož 

5 točk (vsaka posamezna 

aktivnost se ovrednoti s 5 

točkami – največje možno 

število točk je 15) 

Izdajanje glasila, biltena 

ali druge oblike 

promocijske dejavnosti 

2 točki (vsaka posamezna 

aktivnost se ovrednoti z 2 

točkama – največje možno 

število točk je 10) 

Organizacija simpozija, 

okrogle mize in druge 

predstavitve na območju 

občine Ormož 

10 točk (vsaka posamezna 

aktivnost se ovrednoti z 10 

točkami – največje možno 

število točk je 20) 

  

3. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi 

daljše obdobje 

do 5 let 5 točk 

nad 5 do 10 let 10 točk 

nad 10 let 15 točk 

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 

se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstvih in skupnega števila točk ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Delež 

sofinanciranja ne sme presegati finančno 

ovrednotenega programa dejavnosti v letu 2019. 

 

SKLOP: B 

1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 

do 20 aktivnih članov 10 točk 

nad 20 do 40 aktivnih 

članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 

  

2. PROMOCIJA – projekti in prireditve prispevajo k 

prepoznavnosti občine 

mednarodni 40 točk 

državni 30 točk 

regijski 20 točk 

občinski 10 točk 

krajevni 5 točk 

  

3. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi 

daljše obdobje 

do 5 let 5 točk 

nad 5 do 10 let 10 točk 

nad 10 let 15 točk 

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 

se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstvih in skupnega števila točk ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Delež 

sofinanciranja ne sme presegati finančno 

ovrednotenega programa dejavnosti v letu 2019. 

 

SKLOP: C 

1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 

do 20 aktivnih članov 10 točk 

nad 20 do 40 aktivnih 

članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 

  

2. PROMOCIJA – projekti in prireditve prispevajo k 

prepoznavnosti občine 

mednarodni 40 točk 

državni 30 točk 

regijski 20 točk 

občinski 10 točk 

krajevni 5 točk 

  

3. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi 

daljše obdobje 

do 5 let 5 točk 

nad 5 do 10 let 10 točk 

nad 10 let 15 točk 

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 

se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstvih in skupnega števila točk ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Delež 

sofinanciranja ne sme presegati finančno 

ovrednotenega programa dejavnosti v letu 2019. 

 

SKLOP: D 

1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 

do 20 aktivnih članov 10 točk 

nad 20 do 40 aktivnih 

članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 

  

2. SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA V 

PROJEKTIH IN PRIREDITVAH 

do 5 projektov oz. 

prireditev 

5 točk 

nad 5 do 10 projektov in 

prireditev 

10 točk 
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nad 10 projektov in 

prireditev 

15 točk 

  

3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROJEKTIH IN NA 

PRIREDITVAH 

do 10 udeležencev 5 točk 

nad 10 do 50 udeležencev 10 točk 

nad 50 udeležencev 15 točk 

  

4. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi 

daljše obdobje 

do 5 let 5 točk 

nad 5 do 10 let 10 točk 

nad 10 let 15 točk 

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 

se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstvih in skupnega števila točk ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Delež 

sofinanciranja ne sme presegati finančno 

ovrednotenega programa dejavnosti v letu 2019. 

 

SKLOP: E 

1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 

do 20 aktivnih članov 10 točk 

nad 20 do 40 aktivnih 

članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 

  

2. PROMOCIJA – projekti in prireditve prispevajo k 

prepoznavnosti občine 

mednarodni 40 točk 

državni 30 točk 

regijski 20 točk 

občinski 10 točk 

krajevni 5 točk 

  

3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROJEKTIH IN NA 

PRIREDITVAH 

do 10 udeležencev 5 točk 

nad 10 do 50 udeležencev 10 točk 

nad 50 udeležencev 15 točk 

  

4. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi 

daljše obdobje 

do 5 let 5 točk 

nad 5 do 10 let 10 točk 

nad 10 let 15 točk 

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 

se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstvih in skupnega števila točk ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Delež 

sofinanciranja ne sme presegati finančno 

ovrednotenega programa dejavnosti v letu 2019. 

 

SKLOP: F 

1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 

do 20 aktivnih članov 10 točk 

nad 20 do 40 aktivnih 

članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 

  

2. PROMOCIJA – projekti in prireditve prispevajo k 

prepoznavnosti občine 

mednarodni 40 točk 

državni 30 točk 

regijski 20 točk 

občinski 10 točk 

krajevni 5 točk 

  

3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROJEKTIH IN NA 

PRIREDITVAH 

do 10 udeležencev 5 točk 

nad 10 do 50 udeležencev 10 točk 

nad 50 udeležencev 15 točk 

  

4. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi 

daljše obdobje 

do 5 let 5 točk 

nad 5 do 10 let 10 točk 

nad 10 let 15 točk 

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 

se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih 

sredstvih in skupnega števila točk ovrednotenih 

programov, prispelih na javni razpis. Delež 

sofinanciranja ne sme presegati finančno 

ovrednotenega programa dejavnosti v letu 2019. 

 

 

5. Vsebina prijave 

Prijava mora vsebovati pravilno in v celoti izpolnjen 

obrazec »Prijava na razpis za sofinanciranje 

programov dejavnosti drugih društev in zvez v letu 

2019« skupaj s parafiranim vzorcem pogodbe, ki je 

dosegljiva na spletni strani Občine Ormož 

(www.ormoz.si) ali na sedežu Občine Ormož. 

 

6. Rok za oddajo prijav in način oddaje 

Prijava na razpis mora biti predložena v zapečateni 

kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za druga 

društva 2019« do vključno ponedeljka, 25. 02. 2019. 

Šteje se, da je prijava na javni razpis prispela 

pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 

oddajo prijave oddana na pošti priporočeno ali oddana 

v sprejemni pisarni (št. 14) Občine Ormož, Ptujska 

cesta 6, 2270 Ormož. Na hrbtni strani kuverte mora biti 

naveden prijavitelj. Prepozno prispele prijave ne bodo 

obravnavane. 

 

7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 

razpisno dokumentacijo 

Obrazec »Prijava na razpis za sofinanciranje 

programov dejavnosti drugih društev in zvez v letu 

2019« zainteresirani prevzamejo osebno vsak delovni 

dan od 8. do 13. ure v sprejemni pisarni (št. 14) Občine 

Ormož, Ptujska c. 6, 2270 ali na spletni strani 

http://www.ormoz.si/
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www.ormoz.si. Dodatne informacije dobite na Oddelku 

za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine 

Ormož, Ptujska c. 6, soba št. 5, tel. (02) 741 53 08, pri 

ga. Mojci Zorčič, vsak delovni dan od 8. do 12. ure 

 

8. Postopek odpiranja prijav 

Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih 

prijav bo izvedla tričlanska komisija, ki jo imenuje 

župan.  

 

9. Izid razpisa 

Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska 

komisija, ki jo imenuje župan Občine Ormož. Na 

podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, 

meril in kriterijev bo komisija pripravila predlog 

razdelitve sredstev. Na podlagi pripravljenega predloga 

razdelitve sredstev izda občinska uprava v 30 dneh po 

končanem razpisu odločbo, zoper katero je dovoljena 

pritožba v roku 15 dni od prejema, pri organu, ki je 

izdal odločbo.  

 

10. Podpis pogodbe 

Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o 

sofinanciranju, v kateri so opredeljene medsebojne 

pravice in obveznosti. 

 

Številka: 419-11/2019 10/8 

Datum: 15. 01. 2019 

 

                               Danijel Vrbnjak l.r. 

                          ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
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